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ҒТАМР. 17.71.07
А.Ф. Зейнулина1, A.Т. Ибраева2

С.Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар, Қазақстан
(E-mail: 1akbura66@mail.ru, 2aikohphd@gmail.com)

Ұлы Дала фольклорындағы Арқалық батыр бейнесі
Аңдатпа. Фольклор мен әдебиеттің адамзаттың көркемдік дамуында алатын орны өте зор.
Халықтың рухани дамуы мен мәдени ілгерлеуіндегі ауызша және жазбаша әдебиеттің өзара күрделі
ұқсастықтары да, айырмашылықтары да бар. Бұл құбылыстардың мәні мен өзгешелігін нақты біліп
отыру аса қажетті нәрсе. Осы ретте қаһармандық эпостарда жасалған батыр тұлғасын образ-бейне
ретінде қарауға болмайды. Батырлар бейнесі халық өмірінің тұтас бір дәуірін жан-жақты қамти
отырып, сол тарихи кезеңдегі батырлардың сыртқы жауларға қарсы ерлік күресін, ел ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мен тартыстарды бейнелеп береді. Тарихи оқиғалар тізбегі өмірде болған
қалпында емес, жырдың көркемдік шешіміне лайықты өріледі. Аталмыш мақалада осындай жырлардың бірегейі «Арқалық батыр» жырының түрлі нұсқадағы берілуі мен оның көркемдігіне талдау
жасалынады. Әсіресе «Арқалық батыр» жырының зерттелу тарихын, жырдың көпнұсқалылығын,
осы күнге дейін ауызша-жазбаша сақталған барлық нұсқаларын толық, тұтастай, кешенді түрде
қарастырған көбінесе фольклортанушы Бекмұрат Уақатовтың еңбегі туралы сөз болады.
Түйін сөздер: батырлар жыры, эпостық сюжет, нұсқалар, поэтика, әдеби мұра,
бейнелілік табиғаты, көркемдік шешім.
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Кіріспе. Батырлық жырлар көне замандардан бері халық жадында туындағанын,
ұлы даланы мекендеген барша ұлт пен ұлыстарға тән екендігін, ауызша-жазбаша бізге
жеткен қолжазба нұсқалардың әртүрлі сипатта жеткізілуі уақыт пен қоғамдық ой-сананың
ықпалынан өзгеріске түсуін зерттеу, бүгінгі Қазақ Елі өз тәуелсіздігін алған кезден айқын
сезіліп, халықтық жады санасында қайта жаңғырту жолында зор еңбектер де жасалуда.
Осыған орай әр дәуірде туған батырлық жырдың үлгісі ретінде көптеген жырлар бары да
белгілі. Жыр саны бұдан әлденеше есе көп. Мәселен, қазіргі күнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының қолжазба қорында батырлар жырының жүз сексендей
нұсқасы бар. Осы нұсқалардың ішінен таңдап алынған бірсыпыра жыр 1958-1964 жылдар арасында үш үлкен том болып баспа жүзіне шықты. Бұлардың ішінде: «Қобыланды
батыр», «Алпамыс», «Ер Тарғын», «Қамбар», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек»,
«Айман-Шолпан» сияқты ертеден таныс жырлармен қатар, бұрын жарияланбаған немесе аз жарияланған: Бұл қатарда «Ер Қосай», «Қарабек», «Дотан», «Арқалық», «Төрехан»,
«Ақжонасұлы ер Кеңес», «Манашұлы Тұяқбай», «Қарадөң», «Жұбаныш», «Сүйініш», «Ер
Бегіс», «Тегіс-Көгіс», «Тама», «Мұңлық-Зарлық», «Сейфүлмәлік», «Құламерген», «Жоямерген», «Құбықұл», «Құл мен қыз», «Айдос батыр» секілді жырлар бар.
Әрине, бұл аталған жырлардың бәрі XIV-XVIII ғасыр арасында туған жоқ. Көпшілігі бергі кезде, XIX-XX ғасырда пайда болған секілді және осы «көпшілігі» деп отырған жырларымыздың өзі дүниеге екітүрлі бағытпен келгенге ұқсайды. Оның біріншісі — ертедегі
эпостық сюжеттерді, бергі заманның тілек-талаптарына сәйкестіріп қайта жырлаудан, ал
екіншісі — тың тақырыпқа, жаңа жырлар шығарудан байқалады.
Тақырыптың өзектілігі. Ертеде туып, талай ғасыр бойына ауызша айтылумен таралған эпостық жырлар, Қазақстанға капиталистік қарым-қатынас ене бастаған кезде, біраз
өзгерістерге ұшырайды. Аталған кездегі әлеуметтік, қоғамдық жағдайлар, таптық көзқарастар ескі жырлардың идеясына, тақырыбы мен сюжетіне елеулі жаңалықтар енгізеді.
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Бұлар екі бағытта, атап айтқанда: халықтық және халық мүддесіне жат кертартпа бағытта
енеді. Мұны біз, ең алдымен, Қазақстанның Ресейге қосылуына байланысты жүргізілген
күрестердің халық әдебиетіне жасаған ықпал-әсерінен деп білеміз.
Қазақстанның Ресей мемлекетіне қосылуы қазақ халқының болашағы, алға қарай
дамуы үшін аса мәнді тарихи оқиға болып еді. Аталған кездің өзінде-ақ алдыңғы қатарда болған Ресей, қазақ халқының ілгерілеп дамуына, экономикасы мен мәдениетінің жаңа
прогрестік бағытта өркендеуіне кеңінен жол ашты, зор мүмкіндік туғызды. Сонымен қатар
ол қазақтың қоғамдық өміріне де елеулі өзгерістер енгізді. Мұның бәрін қазақ халқы құптап
қарсы алды. Ал, феодалдық құрылыстың тірегі болған және ол құрылыстың қаймағын бұзбай сақтап қалуды көздеген хандар мен федодалдар, билер мен қожа-молдалар Ресей мемлекетіне қарсы күресуді арман етеді. Олар бұл мақсатын жүзеге асыру үшін орыс халқына
қарсы қазақ халқын айдап салуды көздейді. Мәдени қарым-қатыныс жасай бастаған екі халықтың арасында түрлі көзқарастар да болады. Бұл үшін олар әдебиетті, соның ішінде ерте
заманда туған жырларды үгіт құралы есебінде пайдаланбақ болады да, олардың идеясына,
тақырыбына, мазмұнына біраз өзгерістер енгізуге тырысады. Мұндай өзгерістер: шапқыншылық жолымен ел талауды, барымта алуды дәріптеу және ислам дінін үгіттеу, сол арқылы
ұлт араздығын тудыру, «діні басқаларды» жек көрсету бағытында көрініп қалады.
Қазақ Елінің реформадан кейінгі дәуірде туған эпостық жырларының келесі басты тақырыбы: қазақ халқының қоғамдық өмірі, әлеуметті және басынан кешірген тарихи
жағдайлары. Бұл тақырыптың өзі әралуан саланы қамтиды. Мысалы: Қазақстанның Ресейге қосылуы, ру тартыстары, барымта, жесір дауы, таптық қарым-қатынастар, т.б. жеке-жеке
тақырып болып қазақ эпосынан орын алады. Бұған мысал етіп тарихқа аттары белгілі: Олжабай, Бөгембай, Наурызбай батырлар туралы жырлар мен т.б. [1, 429]
Жидебай, Жәнібек, Сұраншы сияқты батырлардың ел үшін, қоғам үшін атқарған
қызметі жайында шығарылған жырларды келтіруге болады. Сондай-ақ, ел арасына ауызша
тараған «Боран батыр», «Ермек батыр», «Арқалық батыр», «Елқонды батыр», «Жоламан
батыр», «Нарқыз» сияқты жырлар да жоғарыда аталған тақырыпты әңгімелейді. Аталған
жырлардың көпшілігінде жыршы-ақындардың ерте кезде қалыптасқан және батырлық жырға тән жыр түрін, жырлау әдісін үнемі қолдана бермегендігі байқалады. Олар өздерінің
жырына айдар тағып, «батырлық жыр» деп ат қойса да, жыр оқиғасы көбінесе тұрмыс-салт,
әлеуметтік жағдайлар жайында болады. Бұл тектес жырлардың әңгімесі ертедегі «Алпамыс», «Қобыланды», «Ер Тарғындарға» ұқсамайды. Егер Ер Тарғын, Қобыландылар шетелдік басқыншыларға қарсы күресіп, олардан ел-жұртын қорғап жүрсе, Ермек, Арқалық
сияқты батырлар өз еліндегі жауыздық пен зұлымдыққа, әділетсіздік пен езушілікке, әлеуметтік теңсіздікке қарсы шығады [3,48]. Осы жолда олар ел билеуші хандар мен билерден кек қайырады. Бұдан ертеде туған батырлық жыр дәстүрінің бертінде жаңа сипат ала
бастағанын көреміз.
Үш томдық «Тарихи жырларға» кірген жиырма тоғыз туындының біразы Қазақстанда туып, Шыңжаңдағы қазақтар арасында өзгерістерге ұшырап, түрлі нұсқалар ретінде қалыптасқаны байқалады. Бұл ретте Абылай мен Кенесары хандарға, Бөгенбай, Ер Жәнібек,
Сәтбек, Ағыбай, Арқалық батырларға байланысты жырларды атап өткен орынды. Жоғарыда аталған қорларда осы жырлардың бірнеше нұсқалары сақталған және кейінгі томдарда
жарияланды. Ал Шыңжаң қазақтарының басынан өткен түрлі тарихи оқиғаларға қатысты
«Есенкелді», «Қожеке», «Үркін-қорқын», «Уаң бала», «Қан кешу», «Шейітсай», «Тәутік
батыр», «Жақыпберді батыр», «Бөкен батыр» т.б. [8,17] жырлардың бір тобы қазақстандық
оқырманмен алғаш қауышты.
Ойымызды түйіндесек, батырлық-ерлік істерді суреттейтін халықтық жырлар ертеден келе жатқан мәдени мұраның асылдарынан саналады. Ол жырлар халқымыздың ертедегі ерлік рухын, нені көксеп, нені арман еткенін бейнелейді. Бұдан, әрине, халықтық
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жырлардың барлығы жоғары идеялы, әрі көркем деген ұғым тумайды. Олардың ішінде,
жоғарыда айтылғандағыдай, идеялық қайшылығы барлары да, көркемдік жағы әлсіздері
де кездеседі. Біздің міндетіміз халықтық жырлардың ішінен ең асылдарын таңдап ала білу
болып табылады. Міне, соның ішінде ұлықты халықтың ішінде аз зерттелініп, айтылып
жүрген жырлардың бірегейі, көп нұсқалы «Арқалық батыр» жыры.
Еліміздің сирек қорларында сюжеттер желісі мен композициялық құрылымында,
тілдік, стилдік сипатында, көркемдік қуатында, көлемінде әр қилы өзгешеліктер, тіпті кейде оқиғалар тізбегінде мүлде ұқсамайтын ауқымды айырмашылықтары бар «Арқалық батыр» жырының бірнеше нұсқалары сақталған. Бердімұрат Уахатов олардың барлығын
текстологиялық сараптаудан өткізе отырып таңдаулы алты нұсқасына тоқталды.
Алтыншы томға енген: «Жапал батыр мен Таңшебер қыз» (Ә.Тұтқышұлы нұсқасы),
«Шақшақұлы ер Жәнібек» (И.Жылқайдарұлы), «Ер Әжібай» (Ә.Мәлікеұлы), «Арқалық
батыр» (Е.Ахметов, С.Нұралин, Е.Құлсариев) сияқты тарихи туындылар. Бұл шығармалар ел қорғау тақырыбына арналғанымен, сюжеттік, мекендік, мезгілдік тұрғыдан алғанда
әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мол, кейіпкерлері де әрқилы [6,29]. Мәселен, «Жапал
батыр мен Таңшебер қыз» эпосының сюжеті басты кейіпкерлердің бірі – атақты Есім хан
заманындағы XVII ғасыр оқиғаларын баяндаса, «Шақшақұлы ер Жәнібек», «Ер Әжібай»
шығармалары XVIII ғасырдың орта шеніндегі тарихи оқиғаларды сөз еткен. Ал «Арқалық
батыр» жырының сюжеттік фабуласы Алтай қазақтарының аймақ бастығы Әжі төре Көгедайұлы мен ұранқай-дүрбіт халықтарының билеушісі Ежен ханның жергілікті елге көрсеткен зорлық-зомбылығына қарсы аттанған Арқалық батырмен арадағы қақтығыстарға
құрылған.
Арқалық батыр шамамен ХVІІІ ғасырдың екінші жартысында болған адам. Руы керей, оның ішінде - қарақас. Туып-өсіп, мекен еткен жері – Алтай аймағы, егіз жатқан екі
ел – абақ-керей, найман іші.
ХVІІІ ғасыр қазақ пен қалмақтың бір-бірімен барымталасып, мал қуысып, кек қайтарысып, қандасып тұрған дәуірі. Мұның үстіне Абылай төрелерінің бірі — Әжінің керей,
найманды билеп, өз халқына өзі жауығып тұрған заманы болатын.
		
Әжі ханның қорлығы-ай,
		
Қалмақтың еткен зорлығы-ай, -деген жолдар осындай тарихи шындықтан
туған ақиқат болатынды.
Арқалық батыр осы екі қыспақтың екеуін де көрген, әсіресе Әжі төренің әділетсіз
айла-сұмдығына қарсы күрескен халық қаһарманы, ел ардағы болған жан. Арқалық батыр
жөнінде Арқалық батыр шөберелерінің бірі – Қабаш Мұсайынов жазған. Бірақ, мұны әдеби
нұсқа деуден гөрі батыр жайында жазылған деректеме десе де болады.
Арқалық батыр – бар жырда да өз еңбегімен күн көріп отырған қарақұрым көп кедейдің бірі. Ержан Ахметов жырында Арқалық батыр үстіне жадағай жаман шекпен, аяғына киіз байпақ, тері шоқай киіп жүретін сіңірі шыққан тақыр кедей.
		
Сарамса алажаздай егін салдым,
		
Бір сиыр, бір байтал бар – барлық малым,
		
Тары пісіп, келі түйіп ішкеннен соң,
		
Тоғайып соныменен әл жинадым, -деп Арқалық айтылса, Саяділде:
			
Есігінің алдына мал жимайтын,
			
Қара қоңыр бар еді отау үйі, -деп жадағау тілмен айтылса,
Ертайда бұл:
		
Арқалық асыл заты кедей еді,
		
Барлығы ауылымен кебеу еді, -деп жырланады. Сөйтсе де Арқалыққа тыныштық жоқ. Әжі төре бастаған байлар бірде сауғаға берген Көкшұбары үшін алпыс қамшы
дүре салса, тағы бірде жалған жала жауып, ұрысын деп алақанына қорғасын құяды. Ақыры
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хас батырға біткен аңғалдығы оны Әжі төренің қармағына іліктіреді. Арқалық Әжі ханның
кегін қуып, намысын жыртып, жауда кеткен малына мал қайтармақ боп дүрбітке аттанады.
Бұл бірде дүрбіт, бірде торғауыт деп аталады. Торғауыттар – Тарбағатай маңында да, ал
дүрбіттер – Ертістің жоғарғы бойында тұрған тайпалар. Екеуі де ХVІ ғасырдың аяғында
ойраттардан бөлініп шыққан.
Арқалық бастаған батырлар – Жұбай, Шатай, Тұяқ, Ситандар (Саяділ мен Ертайда –
Жұбай, Қияқ, Тұяқ) жауда кеткен Әжінің Ақжол аты мен бес жүз жылқысын айдап әкеледі.
Бірақ, амал қанша екіжүзді залым төре соңынан келген қалмақ қуғыншыларынан қорқып,
айла шарғысын жасап, Арқалықты батыр серіктерімен қоса ұстап береді. Әжінің кім екеніне аңғал батырдың көзі енді жетеді. Бұған дейін тек жалған намыстың құрбаны болып келгенін әбден сезген Арқалық енді Әжі төремен бетпе-бет кездескенде:
		
Сейлханды берсем де бермен деп ең,
		
Дәл ененді ұрайын Әжі сұмпыз. -дейді.
Ежен ханның зынданында жатып, кейін қалмақ достарының көмегімен қашып,
құтылуы болмаса, кейінгі бар оқиға-әрекет Арқалық батырдың Әжі төреден кек алуына
құрылады.
Қай жырларда Арқалық – Қаракерей Қабанбайдың тұқымы, Ер Жәнібектің жиені
деп айтылады. Ал, Саяділ Керімбеков нұсқасында Арқалық әлдеқандай бір жағдаймен
Арқадан ауып келген батыр делінген.
Шынында да халық арасындағы бір аңызда Арқалықтың Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Ер Жәнібек, Уақ Баянның соңынан ерген жас батыр екені байқалады.
Қалмаққа қарсы соғыста ол талай рет ерлігімен көзге түскен. Сөйтіп жүріп арқалық төре
тұқымына айттырылып қойған бір қызбен көңіл қосады. Бірақ, хан-төре тұқымына қарсы
шығар шара бар ма? Ақыры екі ғашық Дүрбіттегі он екі Абақ Керей еліне қашып барып,
пана табады.
Ержан Ахметов бұл жырды ХІХ ғасырдың соңында Көтбай ақыннан үйренген екен.
Арқалық батыр сипаттамасын беру үшін үзінді ұсынайық:
		
Арқалық, жастан шыққан сен бір ер деп,
		
Дүбірлі жауды қырған найзакер деп.
		
Қорлығы жау дүрбіттің өтіп кетті,
		
Шақыртқан себебім сол сені кел деп.
			
Арқалық, жау дүрбіттің қорлығы өтті,
			
Жылқы алып таңдай тал түс дүбірлетті.
			
Жылқыдан отардағы Саршоқыдан
			
Өзімнен алпыс жылқы алып кетті.
		
Арқалық, жастан шыққан сен бір ер деп,
		
Дүбірлі жауды қырған найзакер деп.
		
Отырмын жау қорлығын саған айтып,
		
«Кегімді Дүбірліден алып кел», -деп.
			
Алдияр, ақ сұңқарым келдім саған,
			
Отырған төре, қара бәрің тамам.
			
Тірі болсам бұл кегіңді әперейін,
			
Тауып бер бір жүйрік ат дедім маған.
		
«Арқалық атың шыққан өнерменен,
		
Топ жарып сен келіп ең кедергіден.
		
Бар еді өз басымда бес жүз жылқы
		
Ішінде ат бар ма еді сен білмеген».
			
«Сөйлейді шешен адам тіл мен жағы,
			
Келсеңдер аман, есен елдің бағы.
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Алдына үш жүз аттан жан салмаған,
			
Көкжалы Сейілханның, менің дағы».
Жыр аса көркем деңгейде, ерекше шабытпен жырланады. Сезім де, махаббат та,
батырлық та, жан күйзелісі де дастанда жыр болып өріледі. Жырдағы Арқалық батыр тағдыры ешкімді де бей-жай қалдыра алмайды. Шоқтығы биік Арқалық батыр бейнесі жырда
былай суреттеледі:
		
Тесесің темір үйді соныменен,
		
Қашасың, іс оралса жөніменен.
		
Жаныңа сая болар бұл асылым,
		
Арқалық жан аямас досым ең сен.
			
Арқалық, бәрекелде ер екенсің,
			
Көргейсің ерлігіңнің берекесін.
			
Тепкенде темір үзер батырым-ай,
			
Қор болып қазағыңда жүр екенсің!...
немесе:
		
Бежең айтты: «Арқалық қайдан келсін,
		
Өлтірмей қалмақ неге қоя берсін.
		
Аққу тиген дуадақ айғайлағыш,
		
Сол шығар», -деп сөйледі Бежең шешен.
			
Сол кезде төре үйіне шауып келдім,
			
Есікті найзаменен түре бердім.
			
«Төре қайда, қан қылып өлтірем», -деп,
			
Босағасын төренің тілгіледім.
		
Керейден төре көңілі суып кетті,
		
Ұран сап, керей үйден шығып кетті.
		
Төре шошып, Арқалық өлтіред деп,
		
Астына жүкаяқтың кіріп кетті..
Арқалықтың ең жақын тілеулес батыр жолдасы – Жұбай. Жұбай да Арқалық секілді қазақ пен қалмақ арасындағы шапқыншылыққа талай рет қатысып, өрен ерлігімен,
ақыл-айла, жүректілігімен халқына белгілі болған жас батыр. Сонымен бірге ол жанындағы үзеңгілес жолдасына жанын қиятын адал дос, ақылды серік. Жырда Арқалық өзінің
аңғал батырлығымен алды-артын ойламай қалатын оппа, алып күш иесі ретінде суреттелсе, Жұбай көбіне әр нәрсені аңғарғыш ақылдығымен елес береді. Мұны Арқалықтың мына
бір сөзінен де аңғаруға болады:
		
Дос болып қалмақ, қазақ сонан кейін,
		
Бірімен бірі бопты шабыспайтын, -дейтіні бар.
«Арқалық батыр» жырының халықтық үлкен қасиеті де оның осындай іс-әрекет ерлігін бірде ақылмен, бірде білек күшімен қолдап, жебеп отыратын бірталай кейіпкерлер
бар. Олар батырдың қарулас серіктері – Жұбай, Шатай, Тұяқ, Ситан, әкесі Бөрібай, өз әйелі
Қаракөз, Жұбайдың әйелі Дәмелі, батырға іштартып жүрген билер – Бейсенбі, Бәйметей,
Жақсылық т.б. Елім деп еңіреген ердің есімі халық аузында аңыз-әңгіме мен ертегі-жырға
айналып кеткен. «Арқалық батыр» жырының зерттелу тарихын, жырдың нұсқалылығын,
осы күнге дейін сақталған барлық нұсқаларын толық, тұтастай, кешенді түрде қарастыруымен көбінесе фольклортанушы Бекмұрат Уақатов көп айналысқан. Ол жыр нұсқаларының образдар жүйесі мен көркемдік ерекшеліктерін саралап, бұрын-соңды жарияланбаған
жаңа да тың дерек көздерді көпшілік назарына ұсынады, жырға арқау болған нақты тарихи оқиғалар мен жыр кейіпкерлерінің прототиптері нақты деректер арқылы айқындайды.
Шығарма тілінің көркемдігі, ондағы суреттеулері, жырдың құрылымы мен мазмұнындағы
өзгеге ұқсамас ерекше қырларын талқылап, терең ғылыми тұрғыда сараптайды.
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Қазақ халқының кез келген халықтың эпикалық қазынасынан кем түспейтін телегей-теңіз мол, әрі көркемдігі кемел, танымдық-тағылымдық мәні зор жырларының басым
көпшілігі, әлі де болса, игерілмей жатқандығы – ащы да болса, шындық. Бұл олқылықтың
орын алуына себеп болған жағдайларды анықтамақ болғанда, әуелі еліміздің ұзақ уақыт бодандықта өмір сүріп, таптық көзқарасты ту қып ұстап, коммунистік идеологияның үстемдігін бастан кешіргендігі еске түсері анық.
Осы орайда бір кездері қазақтың батырлар жырының бірегейі «Арқалық батыр» жырынан өзге үлгілеріне халыққа жат, зиянды құбылыстар ретінде тыйым салынған сұрапыл
кезең ауызға жиі алынатынын да білеміз. Ал, жылымық дәуір орнаған заманда жазылып
алына бастаған, кедей қаһарманды жағымды кейіпкер ету арқылы коммунистік идеологияның алыптарын да қанағаттандыра алатын, заманамыздың заңғар жазушысы тамсана
ауызға алған әрі жыршы, әрі импровизатор ақын болып табылатын өнерпаздардың тұтас
бір легі ат салыса тудырып, дамытқан, берер ғибраты да мол, халқымыздың көркемдік қабілетін дамытуға қосар үлесі де зор.
«Арқалық батыр» жырының көптеген үлгілерінің жарияланбай, зерттелмей, қоғамымыздың пайдасына асырылмай жатуының сырын түсіну қиын. Оған көз жеткізу үшін
алысқа бармай-ақ, Қазақстан Республикасының мұрағаттық мекемелерінде ұзақ уақыттан
бері сақталып келе жатқан аталған жырдың бес нұсқасының осы уақытқа дейін біреуінің
ғана баспа бетін көріп, бұл жырдың барлық нұсқаларын тұтастай алып, жан-жақты қарастырған еңбектердің жазылмауын атап өтсек те, жеткілікті. Жылдар бойына қордаланып
қалған осындай күрделі проблеманы бір ғана еңбек арқылы шешіп тастаудан үміттену
бекершілік екені түсінікті. Дегенмен, осы зертеуіміз осынау маңызды мәселеге қозғау салатындай бастама жасайтын сәттің әлдеқашан туғанын ескере отырып қолға алынған еңбек. Ұлттық фольклортану саласының бағыт-бағдарын айқындап, қазақ халқының рухани
болмысын, мәдени байлығын эстетикалық талап-талғам тұрғысынан тереңірек тани түсуге
мүмкіндіктер береді.
Қорытынды. Қазақ Елінің әлем елдерінің алдындағы беделін тағы бір мәрте арттырып, бұл жәдігерлер ғаламдық фольклортанудың нысанасына айналады және адамзаттық
құндылықтардың сапынан орын алатыны сөзсіз. Екіншіден, сан ғасырлар бойы жинақталып, түрлі себептермен ұзақ жылдар қолжазба қорларының сөрелерінде жатып қалған,
сондай-ақ ХІХ-ХХ ғасырларда араб, латын және көне түркі жазуларымен басылған, сол
себептен қалың оқырманға түсініксіз болып келген қазақтың бүкіл сөз өнері халықпен қайта қауышады, яғни, бұрын жарияланбаған фольклорлық мәтіндер, қалың оқырманға мәлім
емес дереккөздері ғылыми айналымға түсіп, үрдісіне енетініне кәміл сенімдіміз.
Ұлттық руханият пен мәдениетті жаңғырту үшін филология ғана емес, сондай-ақ,
оған іргелес тарих, тіл білімі, философия т.б. ғылымдар үшін негізді деректану базасы пайда болады. «Арқалық батыр» жырының барлық нұсқалары жарыққа шығуы – халық жадының қайта оралуына, ұлттық сананың бекуі мен қоғамдағы ізгі дәстүрдің қалыптасуына
көмектеседі деген үміттеміз.
Елбасының «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласы аясында игеріліп жатқан құнды
рухани қазыналарының қатарында Арқалық батыр туралы халық туындыларын да толық
әрі кешенді, жан-жақты зерттеу ісі – аса маңызды әрі кезек күттірмейтін міндеттердің бірі.
Әдебиеттер тізімі
1 Қазақ әдебиетінің тарихы. І том,1 – кітап. / жинақ - Алматы: ҚазАқпарат, 1960. - 581 б.
2 Қазақ фольклорының типологиясы. / жинақ - Алматы: Ғылым, 1982. - 322 б.
3 Уәлиханов Ш.Таңдамалы. / Ш. Уәлиханов - Алматы: Жазушы, 1980. – 410 б.
4 Садырбаев С. Фольклор және эстетика. / С. Садырбаев - Алматы: Жазушы, 1976. - 152 б.
99

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

№4 (125)/2018

5 Қазақ фольклористикасының тарихы. / жинақ - Алматы: Ғылым, 1988. - 432 б.
6 Садырбаев С. Халық әдебиетінің тарихи негіздері: оқу құралы. / С. Садырбаев - Алматы:
Қазақ университеті, 1992. - 216 б.
7 Ысмайылов Е. Сын мен шығарма. / Е. Ысмайылов - Алматы: Жазушы, 1960. - 210 бет.
8 Айбын. Энциклопедия. / Бас редакторы: Б.Ө. Жақып. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. - 880 б.
А.Ф. Зейнулина, А.Т. Ибраева
Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Павлодар, Казахстан

Образ Аркалык батыра в фольклоре Великой Степи
Аннотация. Литература и фольклор имеют огромное значение в общечеловеческом культурном развитии. Если говорить о духовном и культурном наследии народа, то в устной и письменной формах литературы имеются определенные сходства и значительные различия. При этом
очень важно знать суть этих явлений и их особенности. В частности, созданный в героическом
эпосе формальный образ батыра нельзя рассматривать как художественный образ. Образы батыров
изображаются только в рамках какой-либо определенной эпохи, показывается борьба батыров с
внешними врагами того периода, восхваляется их смелость и отвага в этих сражениях, а также дается описание тяжелой жизни народа в тех исторических обстоятельствах.
Изображаемые в героических эпосах исторические события зачастую не соответствуют
действительности в силу своей преукрашенности. В данной статье дается анализ поэтики уникальной поэмы «Арқалық батыр», а также демонстрируются различные ее варианты. В частности, рассматривается история исследования поэмы «Арқалық батыр», наличие многочисленных ее вариантов, а также вопрос о роли трудов ученого-фольклориста Бекмурата Уакатова, которому удалось
собрать и сохранить до настоящего времени все варианты этой поэмы в виде цельного художественного комплекса.
Ключевые слова: поэма о батырах, сюжет эпоса, фольклорные варианты, поэтика, литературное наследие, создание образа, художественное решение.

A.F. Zeinulina, A.T. Ibrayeva

S.Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, Kazakhstan

Сharacter of Arkalyk Batyr in the Great Steppe Folklore
Abstract. Literature and folklore have a great importance in human cultural development. If we
talk about the spiritual and cultural heritage of the people, then there are certain similarities and significant
differences in the oral and written forms of literature. Therewith, it is very important to know the essence
of these phenomena and their features. In particular, the formal character of the batyr created in the heroic
epos cannot be considered as a literary image. The images of the batyrs are displayed only in the framework
of a particular epoch, there is a struggle of batyrs against external enemies of that period, there are praises
of their courage and bravery in these battles, and there is a description of the difficult life of the people
in those historical circumstances. Historical events described in heroic eposes often do not correspond to
reality due to their superiority.
This article provides an analysis of the poetics of the unique poem “Arkalyk Batyr” and
demonstrates its various versions. In particular, the paper considers the history of the study of the poem
“Arkalyk Batyr”, the presence of its numerous variants, as well as the question of the role of the works
of the scientist-folklorist Bekmurat Uakatov, who managed to collect and preserve all the variants of this
poem as an integral literary complex.
Keywords: a poem about batyrs, epos plot, folklore variations, poetics, literary heritage, image
creation, literary solution.
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